
وضع كوفيد-19 في لبنان 

 
شهد لبنان 3.216 حالة إيجابية في الفترة الممتّدة من 01 إىل 31 تشرين األول/أكتوبر (2)

فضًال عن تسجيل 36 حالة وفاة جديدة (3) مع تفشي الفيروس بشكل خاص لدى الشباب

الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 29 سنة. (4) ال يزال لبنان في المستوى 3 من انتقال

الفيروس عىل المستوى المجتمعي (5) وبلغ متوّسط معّدل الحاالت االيجابية 6.3٪، ولكن

من المهم مالحظة أّن عدد الفحوصات قد انخفض في األسابيع األخيرة من جرّاء عوامل عّدة

منها عدم رغبة األشخاص بإجراء فحص عندما تظهر عليهم عوارض خفيفة ونتائج

المختبرات التي لم يتم اإلبالغ عنها من قبل القطاع الخاص (6) مع اإلشارة إىل أّن نسبة

األشخاص الذين تلّقوا جرعَتين من لقاح كوفيد-19 بلغت ٪44.1. (7)  

توافرة لجميع الذين تزيد أعمارهم عن خمس
سنوات

الجرعة األوىل

متوافرة لجميع الذين تلّقوا الجرعة األوىل قبل ثالثة
أسابيع أو أكثر

الجرعة الثانية

متوافرة لجميع الذين تلّقوا الجرعة الثانية قبل
خمسة أشهر أو أكثر

الجرعة الثالثة

متوافرة للجميع بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة
الثالثة

الجرعة الرابعة

نشرة
المجتمع

#10
لبنان

 تشرين األول/أكتوبر – 31 تشرين
األول/أكتوبر 2022 

Rooted in Trust مقّدمة إىل مشروع
 

 هو مشروع ممّول من مكتب المساعدات االنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية
الدولية (USAID) بإشراف "إنترنيوز" (Internews) لدعم الوكاالت اإلنسانية والصحية

العامة في مكافحة إنتشار الشائعات والمعلومات المضلّلة المتعلّقة بفيروس كوفيد-19

والّسيطرة عليها. (1) تّم تجديد المشروع مؤخرًا في أيلول/سبتمبر 2021 ومن المتوّقع أن

يستمرّ الفصل الثاني (RiT2.0) حتى نهاية عام 2022. 

 
في هذه الّنشرة، تعرض "إنترنيوز" أبرز الشائعات التي تم تداولها في لبنان في الفترة

الممتّدة من 01 إىل 31 تشرين األول/أكتوبر 2022 عىل مواقع التواصل اإلجتماعي وبعيًدا

Endless Medical" عن االنترنت، وذلك بواسطة أنشطة شركائنا منهم منّظمة

Advantage" (EMA) الناشطة في إشراك المجتمَعين السوري واللّبناني في منطقة البقاع
ومؤّسسة "مهارات" التي تتعامل مع مجتمعات مختلفة من كافة الجنسيات في لبنان.  

  
تّم رصد في خالل هذه الفترة 114 شائعة من مجموعات خاصة وحسابات عىل

Facebook و WhatsApp و Twitter و Instagram التي تسجّل معّدًال مرتفًعا نسبًيا
من حيث عدد المستخدمين المتفاعلين معها فضًال عن 92 شائعة تّم تداولها بعيًدا عن

شبكة اإلنترنت ورصدتها أنشطة شركائنا الهادفة إىل الوصول إىل األفراد والمجموعات
األقل نشاًطا عىل اإلنترنت والذين ينقلون شائعاتهم من خالل الكالم الشفهي.  

 
تسلّط هذه النشرة الضوء عىل شائعَتين تندرجان في إطار مواضيع متكرّرة، وهي:

كوفيد-19؛ لقاحات كوفيد-19؛ خدعة؛ األمراض المعدية؛ الكوليرا؛ ومواضيع أخرى
تتعلّق بالصحّة. 

 

 44.1% 
تلّقوا جرعتان

 3,216 
إصابة جديدة

36
وفّيات جديدة

توافر اللّقاح:
 

يتوافر اللّقاح لجميع المقيمين في لبنان من مختلف الجنسيات، بما في ذلك السوريون والفلسطينيون
والعمال المهاجرون، حتى لو لم تكن وثائق إقامتهم محّدثة وال حاجة للتسجيل المسبق لتلّقيه.

  https://cdn.me-qr.com/pdf/7695678.pdf :الئحة مراكز التطعيم
 

https://cdn.me-qr.com/pdf/7695678.pdf


يتلّقى العّمال السوريون واللّبنانيون والفلسطينّيون

والمهاجرون اللّقاح ذاته في مراكز التلقيح بحسب

توافره. يتوافر حالًيا لقاح شركة Pfizer للجميع من
دون سواه. ولكن في بداية الوباء، توافرات عالمات

تجارية متنّوعة في مختلف مراكز التطعيم. ثّمة في

كّل مركز عالمة تجارية واحدة فقط لجميع الجنسيات

التي تتطلّع إىل الحصول عىل اللّقاح في ذلك المركز.  

في 8 نيسان/أبريل 2022، قامت منظمة الصحة

العالمية بتقييم أّن اللّقاحات التالية ضد كوفيد-19 قد

استوفت المعايير الّالزمة من حيث السالمة

والفعالّية، وهي: لقاح AstraZeneca / Oxford  و

Pfizer / و Moderna  و  Johnson and Johnson
BioNTech  و Sinopharm  و Sinovac  و
 Nuvaxovid.9  و Covovax و  COVAXIN

من بين معايير اختبار السالمة لهذه اللّقاحات

الحاالت الموجودة مسبًقا واضطرابات المناعة

الذاتية. تشمل هذه الحاالت ارتفاع ضغط الدم

والسكري والربو وأمراض الرئة والكبد والكىل باإلضافة

إىل االلتهابات المزمنة المستقرّة والمضبوطة. (10)

تّمت الموافقة عىل استخدام اللّقاحات التالية في

لبنان: Moderna (11) و Sinopharm و Sputnik و

 .PfizerBioNTech و AstraZeneca

في خالل شهر أيار/مايو 2022 في لبنان، توافرت عىل

وجه الحصر لقاحات Pfizer و Moderna في مراكز

التطعيم التابعة لوزارة الصحة العامة (12) والتي هي

آمنة لالستخدام وضمن تواريخ انتهاء صالحيتها

بحسب تأكيد الوزارة. (13)

 يتوافر في اآلونة األخيرة لقاح Pfizer فقط في جميع
مراكز التطعيم من دون الحاجة إىل تسجيل مسبق

للمعلومات الشخصية أو موعد مسبق. (14)

يحصل دائًما جميع الراغبين في التطعيم عىل العالج

ذاته، وكان يعتمد االختالف في العالمة التجارية
للّقاحات في بداية الجائحة عىل الفئة العمرية والتوافر.   

وفًقا لمنظمة Anera غير الربحّية، (15) كانت
تدخّالت الصحة العامة نادرة في جميع أنحاء مخّيمات

الّالجئين منذ بداية جائحة كوفيد-19. وبالتالي، ارتفع

العدد اإلجمالي لّالجئين السوريين والفلسطينيين في

لبنان الذين توّفوا بسبب كوفيد -19 حيث بلغ معّدل

الوفيات أربعة أضعاف وثالثة أضعاف المعّدل الوطني

عىل التوالي. (16) 

كل هذا قد يكبح رغبة األشخاص في طلب المساعدة

الطبية إىل أن تتدهور صحّتهم إىل درجة تهّدد حياتهم

مّما يسمح لمثل هذه الشائعات كتلك المذكورة أعاله

باالزدهار.   

 

 

 

 

 

 

 

 

حتى لو تلّقيتم جميع اللّقاحات الموصى بها، فال يزال

يتعّين عليكم ممارسة احتياطات السالمة مثل

ارتداء الكمامة والتباعد االجتماعي ألنّكم لستم محمّيين

بنسبة 100٪ ضد كوفيد-19 خصوًصا لدى ظهور موجة

جديدة  من المحتمل أن يكون سببها متغّير جديد

وارتفاع عدد الحاالت وهو ما يُتوّقع حدوثه اآلن مع

اقتراب فصل الشتاء. 

لحجز موعد، يمكنكم مراجعة قائمة مراكز التطعيم

القريبة منكم وجداولها . إليكم معلومات االتصال بها
https://cdn.me- :عىل الرابط التالي

 qr.com/pdf/7695678.pdf

في حال شعوركم بعوارض جانبية بعد تلّقي لقاح

كوفيد-19، يمكنكم اإلتصال بالخط الساخن المجاني
التابع لوزارة الصحة العامة عىل 1214 لإلبالغ عن هذه

العوارض والحصول عىل المزيد من التوجيهات

والمساعدة. 

استشارة طبيب متخّصص: في ما يلي قائمة

بالمراكز التي تقّدم رعاية صحية منخفضة التكلفة في

لبنان:

https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/HealthC
   areSystem/PHC/phcc.pdf

يمكن لّالجئين االطالع عىل قائمة المستشفيات

 واالتصال أيًضا ب NExtCare  وهي الشريك الطبي
للمفوضية في لبنان عىل الخط الساخن 01504020

في أي وقت للتحّقق مّما إذا كانت مدعومة من

المفوضية والشركاء اإلنسانيين اآلخرين. 

 

 

 

 

 

لقاحات كوفيد-19؛ خدعة

شائعة 1#
"اكتر اشاعة سمعناها عن اللقاح انو اخترعوا كرمال
يخففوا من العالم. هي متل اتفاقية كرمال يتخلصوا

من السوريين وقالوا انو اللقاح يللي بينعطى للبنانيين

هوغير." الــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــع

- تّمت مشاركة الشائعة بعيًدا عن االنترنت ورصدتها
شريكتنا منّظمة EMA الموجودة في منطقة البقاع والناشطة

بين مخيمات الّالجئين السوريين غير الرسمية من خالل

أنشطة تتّبع الشائعات واالستماع االجتماعي.

التــوصــــيــات
للمجتمع

https://cdn.me-qr.com/pdf/7695678.pdf
https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/HealthCareSystem/PHC/phcc.pdf
http://www.refugees-lebanon.org/uploads/poster/poster_161771013515.pdf


اإلبالغ عن الممارسات الخاطئة: إذا حاول طبيب ما في

مستشفى حكومي فرض رسوم عىل الفحص أو العالج،

فيجب اإلبالغ عن ذلك عىل الخط الساخن 1787 التابع

لوزارة الصحة العامة.  

تعّرفوا إىل المرض: يساعد االّطالع عىل المعلومات

األساسية في حماية صحّتكم وكذلك صحة مجتمعكم.

لمعرفة المزيد عن عوارض الكوليرا وطرق الوقاية والعالج،

قوموا باستشارة طبيبكم الموثوق به أو بزيارة صفحة

منظمة الصحة العالمية الخاصة بالكوليرا في لبنان:  

للّغة االنجليزّية:
https://www.unicef.org/lebanon/cholera-

 lebanon

للّغة العربّية:  
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%A7 

%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%
D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-

 %D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86

ممارسة أساليب الوقاية: في حين أّن الحصول عىل

اللّقاح بمجرّد توافره يَُعّد أمرًا مهًما خصوًصا إذا كنتم

تقيمون في إحدى المناطق التي تنتشر فيها الكوليرا

بالفعل، فإّن ذلك ال يحّل مكان الرعاية الوقائية. تعرّفوا إىل

المزيد حول كيفية الوقاية من الكوليرا في الكتّيبات

التكميلية. 

في حالة االشتباه في اإلصابة بالكوليرا، اسعوا إىل

رعاية صحية فورية: قد يكون المرض مميًتا في غضون
ساعات فقط من اإلصابة إذا لم تتلّقوا العالج ألنّه يمكن أن

يسّبب الجفاف الشديد. 

الخطوط الساخنة لإلبالغ عن حاالت كوليرا: 

1760 – الصليب األحمر 
1787 – وزارة الصحة العامة 

01832700 – لدخول المستشفى 

 

 

 

 

 

 

 

التــوصــــيــات
للمجتمع

األمراض المعدية؛ الكوليرا 

شائعة 2#
"ان معظم المستشفيات الخاصة ترفض استقبال

مرضى الكوليرا بحيث ان فحص الكوليرا فقط يكلف

اكثر من 200$ امريكي .نوجه نداء اىل كل المعنيين
التدخل فوراً وايجاد حل سريع وفوري للحد من الوفيات

الن هذا المرض يفتك بشكل سريع بالفئة الشابة

ناهيك عن كبار السن #كوليرا #وزارة_الصحة #النواب

#الشمال"

-- مشاركة الشائعة عبر حساب عىل تويتر لديه عدد متابعين
متوّسط نسبًيا (1202 متابع) 

يتم إجراء فحوصات الكشف عن مرض الكوليرا وعالجه

بالمجان للمرضى من جميع الجنسيات في

مستشفيات حكومية معّينة. 

ينّص مرسوم رقم 1/1047 الصادر في 24 تشرين

األول/أكتوبر عن وزارة الصحة العامة عىل أنّه سيتم

تغطية 100٪ من رسوم غرفة الطوارئ وكذلك رسوم

الدخول إىل المستشقى والبقاء فيها للمواطنين

اللّبنانيين لكّل من الحاالت المشتبه بها والمؤكدة في

المستشفيات الحكومية. (17) كما حّدد المرسوم ذاته

سعر التعرفة اليومية لحاالت الكوليرا في الطوارئ بمبلغ

مليون ليرة لبنانية + 225.000 ليرة ألتعاب الطبيب.

 (18)

في ما يتعلّق بالسكان غير اللّبنانّيين: (19) 

بالّنسبة إىل الفلسطينّيين، ستقوم األونروا بتغطية

الرسوم 

بالّنسبة إىل الّالجئين الّسوريين، ستغطي

المفوضّية الرسوم 

بالّنسبة إىل العّمال المهاجرين، ستغطي المنظمة

الدولية للهجرة الرسوم 

ليست كّل المستشفيات في لبنان مجّهزة للتعامل مع

حاالت الكوليرا وعالجها. تعمل وزارة الصحة العامة عىل

توسيع قائمة المستشفيات المجّهزة وغيرها من مراكز

الرعاية الصحية األولية التي يمكن أن تستوعب مرضى
الكوليرا واإلسهال المائي الحاد لتغطي جميع أنحاء

لبنان، مع إعطاء األولوية للمناطق التي تضّم أكبر عدد

من اإلصابات (عكار وطرابلس والبقاع). (20) تتضّمن

القائمة الحالّية: (21) 

المستشفيات الحكومية: 

مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي 

مستشفى بعبدا الحكومي 

مستشفى الهرمل الحكومي 

مستشفى حلبا الحكومي 

مستشفى طرابلس الحكومي 

مستشفى المنية الحكومي 

مستشفى النبطية الحكومي 

مستشفى مشغرة الحكومي 

مستشفى ضهر الباشق الحكومي 

مستشفى ببنين الميداني (التابع لوزارة الصحة) في

عكار 

المستشفيات الخاصة 

مستشفى دار أمل – بعلبك 

مستشفى حيرام – صور 

مستشفى عين وزين – الشوف  

الخط الساخن لدخول المستشفى هو  01832700 

 

 

 

 

 

 

(يُرجى االنتباه إىل أنّه قد تكون هناك رسوم خفّية ال تغطيها
وزارة الصحة العامة وشركاء الصحة اآلخرين): 

 

الــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــعالــوقـائــع

https://www.unicef.org/lebanon/cholera-lebanon
https://www.unicef.org/lebanon/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86


 https://internews.org/wp-content/uploads/2021/04/RiT_Findings_Recommendations_Lebanon-English.pdf
https://www.moph.gov.lb/maps/covid19.php

https://covid19.who.int/region/emro/country/lb
According to the World Health Organization – Lebanon’s Health brief on November 2nd 2022, prepared by WHO & MoPH

(Media Center (moph.gov.lb
Same source

https://www.moph.gov.lb/maps/covid19.php
(nna-leb.gov.lb) الوكالة الوطنية لإلعالم - وزارة الصحة توصي بضرورة تلقي لقاح كورونا في أسرع وقت ممكن بسبب ارتفاع االصابات

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice
Same source

https://www.moph.gov.lb/userfiles/files/Quality%26Safety/PharmacovigilanceSystemInLebanon/Pharmacovigilance%20Report%2011.pdf
(NDVP Lebanon (moph.gov.lb

The MoPH Ensures That Safe And Effective Vaccines Are Strictly Used
National Health Sector Working Group meeting held on 27 October 2022

 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00925-9/fulltext
.Same source

-https://www.moph.gov.lb/en/Media/view/64966/4/the-moph-issues-a-decision-on-the-full-coverage-for-suspected-and-confirmed-cases-of-cholera
Same source

Lebanon Cholera Response MoPH – Joint Health Sector Meeting by National Health Sector Working Group held on 27th of October 2022
Lebanon Cholera Response MoPH – Joint Health Sector Meeting by National Health Sector Working Group held on 27th of October 2022

Same source
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لوحة المعلومات التابعة لمنظمة الصحة العالمية

صفحة منظمة الصحة العالمية (كوفيد-19)

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا؟ (اإلنجليزية/العربّية)

أسئلة وأجوبة (اإلنجليزية/العربّية)

لبيانات الخاصة بلبنان عىل موقع منظمة الصحة العالمية

صفحة المعلومات الخاصة بكوفيد-19 في لبنان عىل موقع

وزارة الصحة العامة

صحيفة الوقائع الخاّصة بصحة الّالجئين والمهاجرين عىل

موقع منظمة الصحة العالمية

أسئلة وأجوبة حول صحة الّالجئين والمهاجرين عىل موقع

منظمة الصحة العالمية 

صفحة المعلومات الخاصة بلقاحات كوفيد-19 في لبنان عىل

موقع وزارة الصحة العامة

WHO Lebanon website 

(https://covid19.who.int)

(https://covid19.who.int)

(https://covid19.who.int)

(https://covid19.who.int)

(https://www.who.int/ar)

(moph.gov.lb)

(Https://covid19.who.int)

(Https://covid19.who.int)

(www.moph.gov.lb/en)

(www.who.int/ar)

مزّودو المعلومات: 

أرقام هواتف وخطوط ساخنة مهّمة 

الخطوط الساخنة التابعة لوزارة الصحة العامة: 

مركز االتصال لإلبالغ عن حاالت إصابة بكوفيد-19: 594459 01 

قسم الحجر الصحي في المطار: 629352 01

مركز الطب الوقائي: 843769 01 | 830300 01

وحدة المراقبة الوبائية: 614194 01 |614196 01

مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان: 612970/1/2 01

 الخط الساخن لدخول المرضى اىل المستشفيات: 832700 01

 الخط الساخن للطوارئ التابع للصليب األحمر اللّبناني: 140 

الخط الساخن التابع للصليب األحمر اللّبناني لالستشارات الطبية

وطلب آلة األكسجين لمرضى كوفيد-19: 1760  

EMA – رقم مركز الجمعية في البقاع للمعلومات وخدمات

اإلحالة:  76864721 

       كورونا 1787 | لقاح 1214 (كالهما مجاني) 

https://rootedintrust.org

Rooted in Trust  مديرة مشروع
Rawan Ajami (rajami@internews.org)
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